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Stanislava Halášková se ve své diplomové práci zaměřila na problematiku  raněstředověkého 

polského státu, a to z hlediska počátků jeho christianizace a českého nebo moravského podílu na ní,  

a navázala tak na svoji bakalářskou práci, kterou věnovala svatovojtěšské tradici v Polsku.  

 

 Vzhledem ke sledované problematice rozdělila autorka svoji práci do tří základních celků. 

V prvním z nich se věnovala velkomoravské a přemyslovské účasti na christianizaci jižního Polska, ve 

druhém řešila otázku křtu prvního historicky doloženého a taky prvního křesťanského polského 

knížete Měška I., podílu jeho choti Dobravy na této události a problematiku založení prvního 

biskupství v Polsku. Ve třetí části své práce se Halášková znovu vrátila k působení sv. Vojtěcha na 

polském území, hnězdenskému sjezdu, vzniku arcibiskupství a navíc se věnovala osobnosti Vojtěchova 

bratra Radima.  To je téma, které již zpracovala ve své bakalářské práci, jež však nedílně do 

problematiky české účasti na christianizaci Polska patří. Autorka mohla pouze odkázat na svůj 

dřívější text, nicméně se rozhodla, že tuto problematiku zpracuje znovu, což se jí dle mého názoru 

zdárně podařilo. Považuji za velmi zajímavé a chvályhodné, že   dokázala vytvořit zcela nový text, ve 

kterém zpracovala stejné téma z jiných aspektů a na základě širší pramenné i literární základny.   

 

Halášková se seznámila s velkým množstvím pramenného materiálu i odborné literatury, 

které představila v úvodu své práce. Její velkou výhodou je, že studovala nejen historii, ale 

absolvovala také bakalářské studium oboru archeologie, takže mohla analyzovat nejen písemné, ale i 

hmotné prameny a  kladené otázky posuzovat rovněž z hlediska archeologických poznatků a metod 

práce. Jednotlivými tematickými okruhy se zabývala do značné hloubky, vždy se snažila nastínit 

jejich již známý výklad či výklady a seznámit především s tradičními názory na českou a moravskou 

účast  při christianizaci Polska a na základě studia pramenů i literatury zvažovala jejich 

pravděpodobnost,  případně nastínila nová řešení.  Pracovala velmi samostatně a se značnou pílí.   

Jisté problémy ji během přípravy diplomové práce sice dělala stylistická a gramatická stránka textu, 

ale tyto chyby dokázala v konečné verzi práce překonat a odstranit.      

 

Diplomová práce Stanislavy Haláškové má po všech stránkách solidní úroveň a lze jí vytknout 

opravdu jen málo. Je dobře obsahově strukturovaná i odborně zpracovaná, stylistická i jazyková 

úroveň textu jsou na odpovídající úrovni. Autorka pracuje velmi dobře s prameny i s odbornou 

literaturou, využívá zdroje nejen historické, ale také archeologické.  

 

Vzhledem  k  uvedeným   skutečnostem  doporučuji  diplomovou práci Stanislavy Haláškové 

k obhajobě a navrhuji ji klasifikovat známkou výborně. 
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